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BASHKIA MIRDITË 

KËSHILLI  BASHKIAK 

Nr. _______  Prot.                                        Rrëshen më,  _____.  _____.   2022 

Mbledhja nr.  02 / 2022. 

N J O F T I M 

Për Thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak. 

 

Të nderuar këshilltarë,  

  

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 53 pika 2, pika 4 ; nenit 56 pka 2, 
shkronja “a”, nenit 55 të Rregullores së Funksionimit të Këshillit Bashkiak Mirditë e miratuar me VKB nr.           

35, datë 10. 04. 2020, njofton thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e Hënë datë 28. 02. 

2022, ora 10 00 në bashkinë Mirditë, kati i I – rë, Rrëshen, me rend dite: 

 

1. P/ Vendim nr. 750 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi i 
kushtëzuar për bllok-ndihmën deri në 6 %, për periudhën  01 – 31  Janar  2022”, bashkia Mirditë. 

 

2. P/ Vendim nr. 861 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  miratimin e aktmarrëveshjes ndërmjet 
bashkisë Mirditë dhe Batalionit të Xhenios, Rep.Usht. nr. 4040”, bashkia Mirditë. 

 
3. P/ Vendim nr. 862 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  miratimin e foneve të trashëguara nga buxheti 

i vitit 2021, për vitin 2022”, bashkia Mirditë. 
 

4. P/ Vendim nr. 863 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  miratim fondi dhe sasie karburanti për forcat 
e ushtrisë që marrin pjesë në montimin e urës tip Bejli, në fshatin Shebe, njësia administrative Kthellë”, 
bashkia Mirditë. 

 

5. P/ Vendim nr. 864 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  miratimin e anekseve të monitorimit të 
buxhetit, të vitit 2021”,”, bashkia Mirditë. 

 

6. P/ Vendim nr. 865/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  miratimin e tabelave të situatës financiare 
të bashkisë, datë 31.12.2021”, bashkia Mirditë. 

 

7. P/ Vendim nr. 866 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  përdorim fond emergjence - rënie zjarri, në 
banesë, në qytetin Rubik”, bashkia Mirditë. 

 

8. P/ Vendim nr. 867 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  përdorim fond emergjence - rënie zjarri në 
banesë, në qytetin Rrëshen”, bashkia Mirditë. 

 

9. P/ Vendim nr. 887/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  shprehjen e pëlqimit në parim për dhënien 
me qira të ngastrave pyjore 19a, 19b, 20a, 36b, 45b, 46b, 47d, në ekonominë pyjore “Lugina e 
Rubikut”, për veprimtari; në funksion të zhvillimit të projektit eolik, vendosje anemometri për qëllime 
studimi, për matjen e  shpejtësisë së erës”, njësia sdministrative Rubik, bashkia Mirditë. 
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10. P/ Vendim nr. 888/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  miratimin e vendodhjes së tregut të 
produkteve agro-ushqimore, sipas planvendosjes, pasuria me nr. 8/106, ZK. 3224”, qyteti Rrëshen, 
njësia administrative Rrëshen, bashkia Mirditë. 
 

11. P/ Vendim nr. 897 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e prishjes së detyruar të banesave 
individuale, në zbatim të ekspertizave të thelluara, nga Instituti i Nëdërtimit Tiranë, si rezultat i 
dëmtimeve nga tërmeti datës 26 nëntor 2019, bashkia Mirditë.                                                                                                  
 

12. Projekt – Rezolutë; Për treguesit e performancës që ofron bashkia. 

 
13. Shqyrtim në seancë; kërkesave/ankesave të qytetarëve, adersuar Këshillit Bashkiak Mirditë. 
 

 Pika 1, e rendit të ditës (ndihma ekonomike) dhe 12; Projekt – Rezolutë, dërgohen në 
versionin elektronik email sot me datë 22. 02. 2022, të gjithë këshilltarëve, ndërsa 
projektet të tjera dërgohen në zarf me postë. 
 

Ju njoftojmë mbledhjen e Komisioneve 

 

 

 KOMISIONI I SHËRBIMEVE PUBLIKE, INFRASTRUKTURËS:  
 
Aleksandër DODAJ – kryetar, Ndue HALILI – zv.kryetar, Adnan DONA, Nikolin LULI dhe Olgert 

TUSHAJ, ditën e Enjte, datë 24. 02. 2022, ora 10:00, te salla e mbledhjeve shqyrtojë pikat 

nr. 10 dhe 11, e rendit të ditës. 

 

 KOMISIONI I BUJQËSISË, SHËNDETIT PUBLIK, PYJEVE:  
 
Aleksandër DODAJ – kryetar, Aleksandër Lusha – zv.kryetar, Arilda DEDAJ, Ndue CEKU, Armir 

MARKU dhe Nikolin LULI – anëtarë, ditën e Enjte, datë 24. 02. 2022, ora 10:30, te salla e 

mbledhjeve, do shqyrtojë pikat nr. 9, e rendit të ditës. 

 

 KOMISIONI I EKONOMISË, FINANCAVE DHE BUXHETIT:  
 
Aleksandër LUSHA - kryetar, Endrik SIMONI - Zv.kryetar, Mark PRENGA, Pjetër PJETRI, Nikoll 

PRENDINdue CEKU dhe Nikolin LULI - anëtarë, mblidhet ditën e Enjte, datë 24. 02. 2022, 

ora 11:00, te salla e mbledhjeve, do shqyrtojë pikat nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8 e rendit të ditës. 

 
 
 
Duke ju falenderuar për kontributin dhe bashkëpunimin! 
  

          K R Y E T A R  

                                     Pjeter  PJETRI 

 
 
 
 
 
 
 
Konc. Gasper TOPOLLAJ 
  Sek. Këshillit Bashkiak 
 


